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1. Ketika mengkases halaman www.repasca.uho.ac.id, maka akan muncul tampilan halaman
utama seperti pada gambar 1. Pada gambar tersebut terdapat dua pilihan menu, Menu
pertama untuk membuat username dan password jika pendaftar belum melakukan proses
pendaftaran. Menu kedua untuk melakukan login kedalam sistem jika Pendaftar sudah
pernah melakukan pendaftaran.

Gambar 1
2. Pada gambar 2, merupakan tampilan signup/mendaftar ketika memilih pilihan yang
pertama pada halaman awal. Calon Mahasiswa mengisi user baru sesuai dengan form
pengisian yang disediakan dan di isi dengan data yang sebenarnya. Username dan Password
harap di INGAT dengan baik untuk mempermudah proses login kedalam sistem.

Gambar 2

3. Selanjutnya Pada gambar 3, merupakan tampilan login ketika memilih pilihan yang kedua
pada tampilan awal. Pendaftar melakukan Login kedalam sistem dengan memasukan
Username dan Password yang didaftarkan pada saat melakukan pendaftaran.

Gambar 3

Gambar 3
4. Setelah berhasil melakukan pendaftaran awal, selanjutnya akan masuk kedalam halaman
dashboard pendaftar seperti pada gambar 4 dibawah ini. Didalam halaman dashboard
tersebut, disebelah kiri terdapat beberapa tahap-tahap yang harus di selesaikan oleh
pendaftar. Tahap-tahap tersebut harus diselesaikan secara berurutan, mulai tahap ke 1
membuat user sampai tahap ke 8 yaitu cetak kartu ujian. Pendaftar tidak dapat melanjutkan
ke tahap berikutnya sebelum menyelesaikan tahap sebelumnya.

Gambar 4

5. Seperti yang dijelaskan pada gambar 4, pendaftar selanjutnya megerjakan tahap 2 seperti
pada gambar 5. Pada tahap 2 berisi tentang kode pembayaran. Kode pembayaran ini yang
harus dibawa oleh Pendaftar ke Bank Sultra untuk melakukan proses pembayaran. Biaya
pendaftaran untuk jenjang Strata Dua (S2) sebesar Rp 500.000 dan Strata Tiga (S3) sebesar
Rp. 750.000

Gambar 5

Setelah melakukan proses pembayaran di bank SULTRA maka, pendaftar masuk kedalam
sistem untuk memastikan apakah sudah membayar atau belum. Untuk melihat itu, silahkan
lihat di tahap 3 pada dashboard, seperti pada gambar 6 dibawah ini.

Gambar 6

6. Setelah melakukan pembayaran, pendaftar selanjutnya mengisi data pokok ke dalam form
yang telah disediakan didalam sistem pada tahap 4 seperti pada gambar 7 dibawah ini.

Gambar 7

Setelah pendaftar mengisi data pokoknya, maka akan muncul tampilan data pendaftar
seperti pada gambar 8 dibawah ini.

Gambar 8

7. Setelah mengisi data pokok, selanjutnya mengerjakan tahap 5 yaitu proses upload foto,
ijazah dan transkrip kedalam sistem seperti pada gambar 9 dibawah ini.

Gambar 9

8. Setelah melakukan proses upload foto, ijazah dan transkrip, selanjutnya pendaftar
melanjutkan ke tahap 6 yaitu mengisi pilihan Proragm Studi yang diminati. Pada tahap ini,
diberikan dua pilihan yang dapat dipilih oleh pendaftar. Silahkan pendaftar memilih pilihan
program studi yang diminati seperti pada gambar 10 dibawah ini.

Gambar 10

Setelah mengisi pilihan program studi, maka akan muncul tampilan seperti gambar 11
dibawah ini

Gambar 10

9. Setelah menyelesaikan tahap pengisian pilihan program studi, pendaftar melakukan
tahapan selanjutnya yaitu tahap 7 mencetak biodata pendaftar kemudian di print out seperti
gambar dibawah ini

Gambar 11

Berikut cantoh hasil print out biodata pendaftar

Gambar 12

10. Untuk tahap 8 yaitu proses pencetakan kartu ujian akan dapat dilakukan mulai tanggal 2
Juni 2018 pada sistem ini.

